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TIP 1
START NIET MET EEN INTRODUCTIE VAN
JEZELF

'Goedemiddag allemaal, ik ben Liza Cornet en ik werk als promovendus aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam en in het komend halfuur ga ik jullie meer vertellen over
mijn onderzoek. Ik zal beginnen met de achtergrond van het onderzoek...'
Herkenbaar? Waarschijnlijk wel, aangezien dit de klassieke opening van de meeste
wetenschappelijke presentaties is. Hoewel er niet veel mis is met jezelf voorstellen,
kun je met een simpele aanpassing veel sneller de aandacht van je publiek winnen.

FOCUS NIET OP JEZELF
We doen het (bijna) allemaal. Jezelf
voorstellen bij de inleiding van een
presentatie. En dat is op zich ook
logisch: het is handig als je publiek
weet wie je bent en waar je werkt. Maar
de timing van het delen van deze
informatie is vaak verkeerd.
Door een presentatie te starten met een
introductie van jezelf, loop je het risico
dat je niet direct de aandacht van het
publiek hebt. Eigenlijk begin je met de
focus op jezelf, terwijl connectie maken
met je publiek essentieel is wanneer je
wil dat men naar je luistert.

Vaak wordt de tijd waarin je jezelf
voorstelt, door je publiek benut om
nog even met spullen te rommelen of
nog even snel een appje te sturen. En
dat is jammer, want om vervolgens
wél de aandacht van je publiek te
krijgen, zul je na deze informatieve
opening extra hard je best moeten
doen.
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HOE START JE DAN WEL?

EEN BEETJE MOED

Wat kan je dan wél doen om direct de
aandacht van je publiek te trekken en je
presentatie boeiender te starten? Door
contact te maken met je publiek! En dat
kun je doen door je luisteraars te
prikkelen, aan het denken te zetten of
zelfs even aan het lachen te maken (als
je durft en als dat gepast is).

Als je gewend bent om met de klassieke
introductie van jezelf te starten, vraagt
het wellicht een beetje moed om het te
veranderen. Oefen je nieuwe inleiding
daarom ook goed. Het is belangrijk om
je vraag, stelling of quote duidelijk te
introduceren. En dus niet tussen het
openen van je presentatie en het
nemen van een slok water.

Probeer eens je presentatie met een
vraag te starten die te maken heeft met
je onderzoek. Of start met een stelling,
een anekdote, of een quote uit
bijvoorbeeld een film. Misschien zelfs
met een nieuwsitem dat te maken heeft
met je onderzoek. Geef vervolgens je
publiek even de tijd om deze inleiding te
verwerken. En introduceer dan alsnog
jezelf.

Ik daag je uit je volgende presentatie
anders te starten dan je gewend bent.
Je zult merken dat het veel minder
ongemakkelijk is dan dat nu misschien
lijkt.
Tot slot: als je met een prikkelende
vraag of stelling begint, ga deze dan
niet alsnog introduceren (‘Ik wil jullie
graag om te beginnen een vraag
voorleggen..’). Begin gewoon en je
publiek zal luisteren.

START MET EEN
PRIKKELENDE
OPENING VOORDAT
JE JEZELF
INTRODUCEERT
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TIP 2
NEEM JE BEWUST VOOR OM RUSTIG TE
PRATEN

Lange tijd vonden mensen mij te snel praten als ik een presentatie gaf. Ik begreep
dat niet. Ik praatte toch op een normaal tempo? Ik wist uit presentatietrainingen
wel dat een rustig spreektempo beter is voor je presentatie, maar ik had geen idee
wat en vooral hoe ik het moest veranderen. Inmiddels weet ik beter. Een rustig
spreektempo vraagt veel meer dan simpelweg minder woorden in één minuut
uitspreken.

Je kent het wel: de spreker die véél te
snel spreekt en buiten adem het einde
van de presentatie bereikt. Het gevolg:
een publiek dat met moeite het verhaal
kan volgen en in het ergste geval
volledig is afgehaakt. Zonde. Hoe kan
het dat menig spreker hier last van
heeft? Daar zijn verschillende redenen
voor.

De hoge staat van activiteit waar we
dan in verkeren, zorgt er vaak voor
dat we ook sneller gaan praten. Toch
zal het voor veel sprekers geen
nieuwe informatie zijn dat een rustig
spreektempo de presentatie ten
goede komt. Maar waarom is het dan
vaak zo lastig om het spreektempo
aan te passen?

Allereerst kan het spreektempo te hoog
liggen door enthousiasme: de spreker is
vol van het onderwerp en wil het liefst
zoveel mogelijk details delen. Of de
spreker gaat veel te snel omdat hij of zij
juist het liefst zo gauw mogelijk weer
van het podium af wil. Daar komt bij dat
onze hartslag en ademhaling vanzelf
toenemen wanneer we in het openbaar
spreken.
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VERANDER JE INTENTIE
Ik heb er zelf jarenlang mee
gestruggled. Pas toen ik tijdens de
opname van mijn college voor de
Universiteit van Nederland door de
autocue werd gedwongen om rustig te
praten, ging er een knop om. Ineens
realiseerde ik me iets.
Hoewel rustiger praten in feite wel
degelijk draait om minder woorden
uitspreken in één minuut, vraagt het in
je hoofd een heel andere aanpak. Ik
moest écht op een andere manier
presenteren dan ik gewend was. Ik
besefte dat het niet uitsluitend gaat om
het vertragen van je spreektempo,
maar dat het veel meer te maken heeft
met je onderliggende, vaak onbewuste,
intentie.

Wil je vooral zoveel mogelijk informatie
in korte tijd delen? Dan is de kans groot
dat je spreektempo omhoogschiet en je
vooral aan het zenden bent. Wil je
daarentegen zeker zijn dat je publiek je
begrijpt, je volgt en na afloop écht iets
met je verhaal kan? Dan is het veel
logischer dat je rustiger gaat praten.
Voel je het verschil in intentie?
In het laatste geval ben je vooral
gericht op je publiek, en dat is ergens
best wel eng. En zeker niet eenvoudig.
Maar je bewust voornemen om rustig te
praten om te zorgen dat je publiek je
begrijpt en volgt, is uiteindelijk wel de
essentie van kennis delen.

VERANDER JE
SPREEKTEMPO
DOOR JE INTENTIE
TE VERANDEREN

Studio Wetenschap

TIP 3
BESTEED AANDACHT EN TIJD AAN JE
AFBEELDINGEN

Ik weet nog goed dat ik als promovendus maar wat deed. Tenminste, als het ging
om het gebruik van afbeeldingen in mijn presentaties. Ik zocht op Google naar
plaatjes en plakte die vervolgens in het daarvoor bestemde Powerpoint vakje.
Aangevuld met wat begeleidende tekst werd de slide een stuk aantrekkelijker, dacht
ik. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd wat betreft het gebruik van
afbeeldingen.

ZOEK RECHTENVRIJE
AFBEELDINGEN
Het is verleidelijk om het internet op te
gaan en lukraak te zoeken naar een
afbeelding voor in je presentatie. Toch
is het goed om je te realiseren dat je
hiermee vaak onrechtmatig gebruik
maakt van afbeeldingen. Er zijn zelfs
bedrijven die speuren naar het
onrechtmatig gebruik van afbeeldingen
om vervolgens een claim uit te kunnen
delen. Dit wil je natuurlijk niet. Ik heb
overigens zelf veelvuldig gebruik
gemaakt van afbeeldingen die ik
zomaar online vond, zonder te checken
waar die vandaan kwamen.

Inmiddels ben ik fan van de websites
Unsplash en Pexels. Deze sites hebben
een enorme collectie rechtenvrije
foto’s die je gratis en rechtmatig in je
presentatie kan gebruiken. Dit soort
websites vraagt overigens wel een
andere manier van zoeken.
Wetenschappelijk jargon, zoals ‘social
factors’ of ‘brain functioning’, levert
geen goede resultaten op. De kunst is
om meer algemene termen te
gebruiken. Meteen een goede
oefening om van jargon af te komen.
Als je wel heel specifieke afbeeldingen
nodig hebt, dan zijn dit soort sites
minder geschikt.
Op betaalde websites, zoals iStock, is
de keuze groter. Daar betaal je dan
per afbeelding voor, maar universiteiten en onderzoeksinstellingen
hebben hier vaak wel credits voor.
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VERMIJD AFBEELDINGEN
VAN GEZICHTEN

PROBEER HET BIJ ÉÉN
STIJL TE HOUDEN

Ons brein reageert sterk op het zien
van een gezicht. Dat betekent dus ook
dat een afbeelding van een gezicht erg
kan afleiden van je verhaal. Zeker als
het overduidelijk een Stock-foto model
is. In sommige gevallen kan het gebruik
van een gezicht in je presentatie juist
een sterk effect hebben, maar over het
algemeen zou ik foto’s waarop duidelijk
een gezicht staat vermijden.

Het is een kwestie van smaak, vermoed
ik, maar het ziet er een stuk rustiger en
professioneler uit als je afbeeldingen
kiest die enigszins dezelfde soort
uitstraling hebben.

Als je toch een persoon in beeld wil,
dan zou ik kiezen voor een foto waarin
die persoon niet herkenbaar is of je
snijdt zelf een deel van de foto af zodat
het gezicht niet zo prominent aanwezig
is. Overigens vermelden websites als
Unsplash en Pexel dat een herkenbare
foto van iemand nooit in kwaad daglicht
mag worden gesteld en niet op een
beledigende manier mag worden
gebruikt. Goed om op te letten.

STEEK TIJD IN HET
ZOEKEN NAAR
MOOIE
AFBEELDINGEN DIE
JE VERHAAL
ONDERSTEUNEN

Heel concreet: ik maakte ooit een
presentatie met alleen maar zwart-wit
foto’s. Ik maakte alle foto’s zwart-wit in
Powerpoint met de Afbeeldingsopmaak
functie. Ik voegde er één afbeelding in
kleur toe, omdat ik wilde dat juist die
zou opvallen. Het is overigens niet
eenvoudig om afbeeldingen te zoeken
die eenzelfde soort stijl hebben, maar
het is het experimenteren waard.
Het maken van een goede presentatie
kost veel tijd, net zoals het zoeken naar
betekenisvolle afbeeldingen. Plan er
dus ook tijd voor in. Hoe meer je oefent
hoe meer je zult merken dat je slides
erop vooruitgaan en des te beter je de
aandacht van je publiek kan
vasthouden.
Tot slot, wees niet bang een mooie
afbeelding zo groot te maken als de
slide zelf, misschien zelfs zonder enige
tekst toe te voegen. Laat je niet
verleiden tot het daarvoor bestemde
afbeeldingshokje op je Powerpoint
slide. Een mooie, beeldvullende
afbeelding zonder enige andere
afleiding op je slide kan veel impact
hebben!
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TIP 4
VIND JE MANIER OM JE ZENUWEN ONDER
CONTROLE TE HOUDEN

Een bonzend hart, klamme handen en een versnelde ademhaling. Ook na veel
ervaring met presenteren, ben ik nog altijd een beetje zenuwachtig. Ik denk ook niet
dat dat ooit echt helemaal weg zal gaan, maar door ervaring, coaching en het
observeren van andere sprekers heb ik geleerd om er beter mee om te gaan.

Heb je ook (wel eens) last van
'sprekerszenuwen'?Je bent zeker niet
de enige. Ruim 75% van de mensen
vindt het, in meer of mindere mate, eng
om in het openbaar te spreken. Dat is
wellicht geruststellend om te weten,
maar het geeft je nog niet concreet
handvatten om er zelf mee om te gaan.
Daarom deel ik graag een paar tips die
ik zelf toepas om mijn zenuwen onder
controle te houden en te zorgen dat ze
geen negatieve invloed hebben op mijn
presentatie.

HERKENNEN EN
ACCEPTEREN
Misschien niet meteen de makkelijkste
tip, maar het herkennen en
accepteren van zenuwen is wel
belangrijk om ermee om te kunnen
gaan. Juist door er zo snel mogelijk
vanaf te willen zijn, loop je het risico
dat de zenuwen je volledig in beslag

nemen en daardoor alleen maar erger
worden. Het helpt dus om te denken
dat het niet erg is om zenuwachtig te
zijn, dat het erbij hoort. Sterker nog,
een verhoogde hartslag en klamme
handen zijn tekenen dat je
sympathische zenuwstelsel, ook wel
het ‘gaspedaal’ van je lichaam, actief
is. En juist die activatie heb je nodig
om scherp te kunnen zijn.

VERWELKOM JE PUBLIEK
Deze tip kreeg ik ooit van een
sprekerscoach. Het gaat er niet zozeer
om dat je iedereen uit het publiek een
hand geeft of gedag zegt – al kan dat
wel heel leuk zijn om te doen – maar
wel dat je dit in gedachten doet. Dat
werkt zo. Zorg dat je, als het kan, als
eerste in de ruimte bent waar je de
presentatie gaat houden. Beschouw
het als jóuw ruimte en het publiek als
je bezoek.
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Met deze gedachte kun je tegengaan
dat je je te veel afhankelijk of een
speelbal voelt van het publiek. Zij zijn
bij jou te gast, niet andersom. Een
kleine verandering in je mindset, maar
ze kan je net wat meer gevoel van
controle geven. Probeer het maar eens.

ZORG GOED VOOR JEZELF
Ik ben erachter gekomen dat mijn
zenuwen veel minder met me aan de
haal gaan, als ik goed voor mezelf en de
setting om me heen zorg. Dat betekent
dat ik ruim van tevoren heb gecheckt of
mijn presentatie (inclusief animaties)
werkt, mijn ‘clicker’ het doet, er water
klaarstaat, dat ik naar het toilet ben
geweest, dat ik weet waar ik moet staan
en waar de klok hangt (of op een
andere manier de tijd in de gaten kan
houden).
Als dit op orde is heb ik tijd om op mijn
ademhaling te letten (zie volgende tip)
en begin ik een stuk rustiger met de
presentatie.

ADEMHALEN
Wellicht is dit één van de bekendste
tips tegen presentatiezenuwen, en dat
is niet voor niks. Het werkt gewoon heel
goed om diep in en uit te ademen vlak
voordat je een presentatie geeft. Zeker
een lange uitademhaling is belangrijk,
omdat je hiermee je parasympathische
zenuwstelsel activeert.

Dit wordt, in tegenstelling tot het
sympathische zenuwstelsel, het
‘rempedaal’ van je lichaam genoemd.
Met diep in- en uitademen geef je
eigenlijk een seintje aan je hersenen
dat de omgeving veilig is en dat je kunt
ontspannen. Je kan dit uit jezelf doen,
bijvoorbeeld door in vier tellen in te
ademen en in vier tellen uit te ademen.
Ik gebruik zelf graag de app Oak.

WACHT MET SPREKEN
Inmiddels neem ik de tijd voordat ik
daadwerkelijk met de presentatie begin.
Ik zorg dat ik op de juiste plek sta en
dat ik een goede houding aanneem, dat
wil zeggen, voeten op heupbreedte en
mijn handen lichtjes gevouwen voor
me. Als ik eenmaal sta wacht ik altijd
bewust nog zo’n drie seconden voordat
ik begin met spreken. In die paar
seconden laat ik mijn ogen rustig over
het publiek glijden.
Hiermee creëer ik rust, zowel voor
mezelf als voor het publiek, voordat ik
aan mijn verhaal begin. Daarnaast
bepaal ik hiermee duidelijk zelf de start
van mijn presentatie en dat versterkt
het gevoel van controle over de
situatie.

Studio Wetenschap

TIP 5
HERKEN LASTIGE VRAGEN EN BEREID JE
EROP VOOR

Het einde van je presentatie is in zicht. Opgelucht vraag je aan het eind van je
presentatie of er nog vragen zijn. Ondertussen ben je in gedachten allang klaar met
de presentatie en kijk je uit naar het moment dat je weer plaats kan nemen in het
publiek. Maar dan komt-ie. Een lastige vraag. Je krijgt het warm en stamelt iets.
Shit, tot dit moment had je best een goed gevoel over de presentatie, maar door die
ene vraag is dat gevoel in één klap weg. Herkenbaar?
We zijn zo gewend om al onze aandacht op de inhoud van onze presentatie te
richten, dat we vergeten ons ook voor te bereiden op lastige vragen na afloop.
Toch kan je je grotendeels voorbereiden op dit soort vragen. Hoe? Door te
herkennen welke type lastige vragen er zijn, en hoe je daarop kan reageren.

1. DE EMOTIONEEL
GELADEN VRAAG
Het kan gebeuren dat iemand uit het
publiek het zeer oneens is met de
aanpak van je onderzoek, of emotioneel
erg betrokken is bij het onderwerp. De
kans bestaat dat er dan een emotioneel
geladen vraag komt. Bijvoorbeeld: ‘Ik
vraag me écht af op welke manier dit
onderzoek gaat helpen om probleem X
aan te pakken.’ Onder zo’n vraag
schuilt wellicht ongeloof of frustratie.
Op het moment dat iemand een
emotioneel geladen vraag stelt, triggert
dat bij jou ook emotie. Je voelt je
misschien aangevallen of niet
begrepen. Laat je daar niet in
meeslepen.

Herken dat het om een emotioneel
geladen vraag gaat en herformuleer
direct de vraag zonder emotie.
Bijvoorbeeld: ‘Als ik het goed begrijp
vraagt u zich af wat de meerwaarde van
mijn onderzoek is?’ Vervolgens kun je
de vraag alsnog beantwoorden. Zo blijf
je bij de inhoud en voorkom je een
emotioneel geladen discussie.

2. DE MONOLOOG VRAAG
Soms heb je te maken met een
vragensteller die graag wil laten zien
hoeveel kennis hij of zij heeft. Vaak is
het niet zozeer de vraag die centraal
staat, maar gaat het om de introductie
ervan.
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In zo’n geval geef ik de vragensteller
vaak wat hij/zij wil (namelijk:
erkenning) door te zeggen ‘u heeft
duidelijk veel ervaring met/of kennis
over dit onderwerp’, gevolgd door een
antwoord op de vraag. In het geval dat
het bij een monoloog blijft zonder
vraag, kun je alsnog expliciet vragen
wat de vraag precies is.

3. DE ZIJDELINGSE VRAAG
Het kan zijn dat je een vraag krijgt die
niet helemaal, of helemaal niet raakt
aan je onderzoek. Misschien heeft
degene die de vraagt stelt je verkeerd
begrepen of komt hij/zij uit een heel
ander vakgebied. Als je echt geen
aanknopingspunt met je eigen
onderzoek kan bedenken, kan je altijd
om verduidelijking vragen. Blijft het
daarna lastig om de vraag te
beantwoorden, dan kun je dat ook
aangeven. Bijvoorbeeld door te zeggen
dat je hier wat langer over na zou
moeten denken of dat je hier zo snel
geen antwoord op hebt. Je zou ook
kunnen overwegen om de vraag terug
te leggen bij de vragensteller door te
vragen: ‘Ik ben wel benieuwd hoe u dat
zelf ziet?’ Misschien geeft het antwoord
van de vragensteller je weer een
aanknopingspunt om verder in gesprek
te gaan.

4. DE MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE VRAAG
In deze tijd is er veel aandacht voor
thema’s zoals diversiteit en klimaat. Het
is dan ook goed mogelijk dat je een
vraag krijgt die betrekking heeft op zo’n
thema. Bijvoorbeeld: ‘Waarom heb je
ervoor gekozen om uitsluitend
hoogopgeleide mannen in je
onderzoeksgroep op te nemen?’. Of:
‘Heb je stilgestaan bij de impact van je
onderzoek op het milieu?’. Je kan je het
beste voorbereiden op dit soort vragen
door zelf van tevoren kritisch naar je
onderzoek(sopzet) te kijken in het licht
van actuele maatschappelijke
ontwikkelingen. Bedenk welke vragen je
zou kunnen krijgen, en zorg dat je
alvast een antwoord klaar hebt liggen.
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SUCCES!
Vind je het belangrijk om met een goede presentatie voor de dag te komen? Maar
weet je niet goed hoe je rustig blijft en tegelijkertijd de aandacht van je publiek
vasthoudt? Met de juiste tips presenteer je met impact én plezier.
In mijn presentatietraining speciaal voor wetenschappers komen de volgende
aspecten aan bod:

Verhaalopbouw
Slide design
Lichaamshouding
Lange versus korte presentaties
Afstemmen op verschillende doelgroepen
Jezelf voorbereiden

Meer weten? Neem contact op!

Neem contact op

Liza Cornet | Studio Wetenschap

